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V květnu tohoto roku jsem se díky naší škole (SOŠ pro administrativu EU) a také díky programu 
Erasmus+ dostala na měsíční zahraniční praxi, která 
probíhala v malém přímořském městečku Cobh v Irsku. 
 Konkrétně jsem pracovala ve malém fotografickém 
studiu Cobh Pastimes, které se nachází přímo v centru 
města Cobh. Jde o jediné studio v celém Irsku, které dělá 
fotografie jako za starých časů. V tomto podniku máte 
možnost vyfotit se jako pirát, na přídi Titanicu nebo třeba 
jako pistolník ze západu.  
 V práci jsem pomáhala s přípravou scény na focení  
a také s oblékáním zákazníků do kostýmů, ale má hlavní 
náplň práce byla právě administrativní. Na začátku praxe 
jsem hodně dělala s fotkami v počítači, kde jsem musela 

ke každé složce (někdy i pouze fotce) přidat konkrétní datum, poté jsem se třídila do složek podle roků 
a závěrem jsem tyto složky musela zapsat do knihy. Paní vedoucí v tomto neměla moc pořádek a chtěla 
to změnit, takže to bylo na mě. Jako další úkoly jsem například zapisovala do Excelu výtěžky z prodeje 
nebo naopak jsem psala náklady za zboží a služby. Stručně řečeno, dělala jsem jí takové účetnictví.  
A v neposlední řadě jsem také měla za úkol dělat výčty z prodeje, a to kolik různých národností paní 
majitelce do studia přichází a jaká pozadí na fotky chtějí. Tato práce mi přinesla mnoho, nejvíce tedy 
to, že jsem se hodně zlepšila v práci s tabulkovými dokumenty a také samozřejmě práce s dokumenty 
v cizím jazyce, naučila jsem se být více pečlivá a trpělivá, když něco nejde hned.  
 Důležité je také zmínit, jak jsem se zlepšila v anglickém jazyce. 
Určitě jsem pokročila v tom, že se nebojím tolik mluvit na veřejnosti  
a dokážu vysvětlit složitější situace, když nějaké nastanou. 
 Teď tedy k ubytování. Bydlela jsem se spolužačkou ve městě 
Cork u paní Irene Dunne, která bydlela sama. Byl tam ještě jeden 
student, který ale po týdnu odjel, takže jsme tam s paní byly samy. 
Měly jsme polopenzi, takže jsme vždy měly nachystanou snídani  
a večeři, nicméně nám připravovala i svačinu do práce v podobě 
sendviče, oplatky a nějakého ovoce. Irene byla velice milá a když jsme 
měly nějaký problém, neváhala a řešila ho s námi. 
 Svůj volný čas jsem trávila především se spolužačkou,  
se kterou jsem bydlela, nicméně jsme s ostatními studenty z naší 
skupiny jezdili na výlety či jen objevovali krásy Corku. Byli jsme 
například v bývalém vězení City Goal nebo v muzeu Titanicu v Cobhu. 
To bylo velmi krásné. 
 Na praxi jsme od programu Erasmus+ dostali také grant, ze kterého byla předem hrazena cesta, 
ubytování a stravování. MHD a vlak jsme si museli poté z grantu zaplatit sami na místě.  
 Jako přípravu na praxe jsme museli absolvovat 24 hodin v online kurzu OLS a také výjezd  
do Nové Vsi. Obojí mi angličtinu zlepšilo, zlepšila se hlavně má slovní zásoba v oblasti kancelářské 
práce.  
 Za příležitost jet na zahraniční praxi jsem velice vděčná. Myslím, že stáž se nadmíru vydařila. 
Ať je to zlepšení angličtiny, poznání jiné kultury či toho, jak se pracuje v Irsku, si ale myslím, že největší 
plus je, že jsem získala větší samostatnost a zjistila jsem, že pokud opravdu nemáte na výběr, musíte  
si věci vyřešit sami. Irsko je krásná země, lidé tu jsou milí, a tak na konci pobytu opravdu nebylo lehké 
se loučit. 

  
  
  


